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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

 
Số: 893/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về 
cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;  

Căn cứ Luật Cơ yếu ngày 26 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 
phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính 
phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 
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Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ 
ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 
và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 
về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 
2019 - 2020, định hướng đến 2025; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công 

chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt là Đề án) với những 
nội dung sau: 

I. QUAN ĐIỂM  

1. Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên 
chức trong các cơ quan nhà nước phải phù hợp với chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước.  

2. Bảo đảm thống nhất về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ 
máy, biên chế; thông tin cơ bản về cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ 
máy, biên chế của các cơ quan nhà nước được quản lý tập trung, thống nhất trong 
cơ sở dữ liệu; cơ quan nhà nước các cấp được cấp quyền khai thác để phục vụ công 
tác quản lý cán bộ. 

3. Kế thừa kết quả đã triển khai của các cơ quan nhà nước (cơ sở dữ liệu, hạ 
tầng kỹ thuật công nghệ thông tin), thông qua các giải pháp chuẩn hóa, chuyển đổi, 
tích hợp để tạo lập, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác; tận dụng 
các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng và đưa vào quản lý vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, 
công chức, viên chức. 

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức phải phù 
hợp, thống nhất, đồng bộ với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền 
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điện tử; ngoài việc phục vụ công tác thống kê, báo cáo, hoạch định chính sách, còn 
phải gắn với công tác quản lý điều hành, giảm thiểu các quy trình, thủ tục liên 
quan đến công tác cán bộ như: kê khai, bổ sung sơ yếu lý lịch và tài sản, thu nhập, 
thẩm tra, xác minh... góp phần đổi mới quan trọng công tác quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức trong thời gian tới. 

5. Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức phải được từng cán 
bộ, công chức, viên chức cũng như lãnh đạo các cơ quan nhà nước quan tâm, 
chung tay xây dựng và cập nhật thường xuyên, liên tục, được quản lý theo quy 
định, liên thông trong toàn hệ thống chính trị. Việc phân công, phân cấp khi thực 
hiện quản lý, khai thác, duy trì, sử dụng phải tuân theo quy định thống nhất từ 
trung ương đến địa phương. 

II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI  

1. Mục tiêu chung 

a) Thực hiện việc xây dựng, quản lý, cập nhật dữ liệu thường xuyên, tổ chức 
khai thác, sử dụng và lưu trữ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên 
chức đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước theo 
hướng hiện đại, là một trong những cấu phần quan trọng trong tiến trình xây dựng 
Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số. 

b) Đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với cơ sở dữ liệu cán bộ, công 
chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương; cơ sở dữ liệu quốc gia ở các lĩnh 
vực khác, góp phần vào quá trình xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử/Chính 
quyền điện tử; thực hiện minh bạch hóa công tác quản lý cán bộ, công chức, viên 
chức, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, 
hiệu lực, hiệu quả. 

2. Mục tiêu cụ thể  

- Năm 2020  

Hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, triển khai và vận hành 
cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. 
Trong đó, tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật quy định về 
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quản lý cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy, biên chế (danh mục 
thông tin, biểu mẫu kê khai hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, lưu trữ điện tử; hệ 
thống các chuẩn thông tin, chỉ dẫn kỹ thuật, chuẩn kết nối, chia sẻ và bảo mật dữ 
liệu liên quan để phục vụ việc chuẩn hóa, chuyển đổi, cập nhật và khai thác, sử 
dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức). 

- Năm 2021  

+ Hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu quốc gia về cán 
bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tại Bộ Nội vụ; các phần 
mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu; các giải pháp kỹ 
thuật mật mã để bảo mật dữ liệu lưu trữ và dữ liệu trao đổi thuộc phạm vi bí 
mật nhà nước; 

+ Thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa và cập nhật bổ sung dữ liệu cán bộ, công 
chức, viên chức và tổ chức bộ máy, biên chế vào cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, 
viên chức của bộ, ngành và địa phương; tích hợp về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán 
bộ, công chức, viên chức tập trung tại Bộ Nội vụ.  

- Năm 2022 và các năm tiếp theo 

+ Đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức vào quản lý và 
khai thác sử dụng. Gắn việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, 
viên chức với công tác quản lý nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành, cải cách 
hành chính liên quan đến công tác quản lý cán bộ của các cơ quan nhà nước. 

Đến năm 2023 sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, 
giảm thiểu việc kê khai hồ sơ, sơ yếu lý lịch cho cán bộ, công chức, viên chức khi 
thực hiện quy trình tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, điều động, chuyển 
đổi vị trí công tác, đề bạt, bổ nhiệm.... Từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay 
thế hồ sơ giấy truyền thống; thực hiện việc cấp biên chế công chức, số người làm 
việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan nhà nước qua Hệ thống phần mềm, 
cơ sở dữ liệu. 

+ Kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cổng dịch vụ công, cơ sở 
dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, 
ngành, địa phương để thu thập, tích hợp, tổng hợp, phân tích dữ liệu, dự báo hỗ trợ 
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trong việc ban hành chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác 
cán bộ, nguồn nhân lực theo thời gian thực. 

3. Đối tượng, phạm vi của Đề án 

a) Đối tượng 

- Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước các cấp được 
điều chỉnh trong Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 
năm 2019; 

- Cán bộ, công chức đang công tác được điều động, luân chuyển giữ các chức 
danh chủ chốt trong các hội và tổ chức phi chính phủ; 

- Người được ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 
tháng 11 năm 2000 của Chính phủ; 

Những đối tượng nêu trên sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức. 

b) Phạm vi 

Hệ thống cơ quan nhà nước các cấp từ trung ương đến địa phương, bao gồm:  

- Các Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng), cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập; 

- Tòa án nhân dân các cấp, Viện kiểm sát nhân dân các cấp; 

- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; cơ quan của Hội đồng nhân 
dân; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương và địa phương. 

III. YÊU CẦU NGHIỆP VỤ, KỸ THUẬT 

1. Yêu cầu về thiết kế hệ thống và cơ chế hoạt động 

a) Yêu cầu 

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức viên chức trong các cơ quan nhà 
nước là hệ thống thông tin được thu thập, tích hợp, chia sẻ dữ liệu cán bộ, công 
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chức, viên chức và tổ chức bộ máy, biên chế phục vụ tổng hợp, phân tích dữ liệu 
nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
cơ quan nhà nước các cấp; 

- Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các 
cơ quan nhà nước được thiết kế theo kiến trúc thống nhất, phù hợp với Khung 
Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; kế thừa nguồn dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu 
sẵn có; 

- Bảo đảm tính bảo mật, an toàn thông tin trên cơ sở: cung cấp giải pháp xác 
thực người dùng ở mức độ cao; mã hóa và ký số với các giao dịch dữ liệu cán bộ, 
công chức, viên chức và tổ chức bộ máy biên chế, giữa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc 
gia về cán bộ, công chức, viên chức đặt tại Bộ Nội vụ với cơ sở dữ liệu cán bộ, 
công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương qua nền tảng tích hợp, chia sẻ 
dữ liệu; 

- Thông tin, dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy, biên 
chế của cơ quan nhà nước được chuẩn hóa, chuyển đổi đồng bộ, được đảm bảo an 
ninh, an toàn, bảo mật tối đa trước khi tích hợp về cơ sở dữ liệu quốc gia đặt tại Bộ 
Nội vụ. 

b) Mô hình thiết kế hệ thống 

Mô hình hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong 
các cơ quan nhà nước là mô hình phi tập trung, được tổ chức như sau: 

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan 
nhà nước lưu trữ tại Bộ Nội vụ do Bộ Nội vụ xây dựng, quản lý vận hành gồm các 
trường thông tin cơ bản nhất về cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy, 
biên chế, phục vụ công tác quản lý vĩ mô; định danh cán bộ, công chức, viên chức 
nhà nước các cấp trên môi trường mạng điện tử. Các trường thông tin này được 
tích hợp, đồng bộ từ cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước về Bộ Nội vụ thông 
qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và các giải pháp kỹ thuật liên quan, 
trong đó có giải pháp chia sẻ, đồng bộ với các cơ sở dữ liệu khác như: cơ sở dữ 
liệu về tổ chức, bộ máy và biên chế, cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội, cơ sở dữ liệu 
dân cư,…  
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- Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thành phần của từng bộ, ngành và 
địa phương do các bộ, ngành và địa phương đó xây dựng, quản lý, vận hành, lưu 
trữ đầy đủ các trường thông tin chi tiết hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và 
thông tin tổ chức bộ máy, biên chế; có các chức năng, nghiệp vụ phù hợp với sự 
phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, theo đặc thù riêng của từng bộ, 
ngành và địa phương. 

c) Cơ chế hoạt động 

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đặt tại Bộ Nội vụ 
được hình thành (qua tích hợp, đồng bộ) từ các nguồn dữ liệu của các bộ, ngành, 
địa phương; các cơ quan: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án 
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; dữ liệu 
được chia sẻ từ cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội Việt Nam…; 

- Sử dụng hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng để kết nối, giao tiếp, 
trao đổi dữ liệu, đồng thời sử dụng giải pháp an toàn bảo mật của Ban Cơ yếu 
Chính phủ để đảm bảo tuyệt đối an toàn bảo mật thông tin dữ liệu cán bộ, công 
chức, viên chức; 

- Bộ Nội vụ xây dựng và ban hành các quy định về chuẩn thông tin, quy định 
kỹ thuật về dữ liệu, quy định về trao đổi và bảo mật thống nhất chung, làm cơ sở 
để các bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Yêu cầu về chức năng của hệ thống 

a) Bộ Nội vụ xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia đảm bảo các 
tính năng chia sẻ, liên thông với các phần mềm, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, 
địa phương và phần mềm nhập dữ liệu theo chuẩn chung để các bộ, ngành, địa 
phương chưa có phần mềm nhập các trường dữ liệu theo quy định về cơ sở dữ liệu 
quốc gia tại Bộ Nội vụ; 

b) Tại các cơ quan nhà nước, căn cứ văn bản quy định danh mục chuẩn thông 
tin, tiêu chuẩn kỹ thuật về phần mềm, cơ sở dữ liệu do Bộ Nội vụ ban hành, thực 
hiện việc xây dựng, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm, cơ sở dữ liệu đảm bảo yêu cầu 
kết nối, liên thông, tích hợp dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức về cơ sở dữ liệu 
quốc gia tại Bộ Nội vụ. Bảo đảm sự thống nhất trong công tác triển khai; 
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c) Yêu cầu phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, 
viên chức trong các cơ quan nhà nước có các chức năng cơ bản sau: 

- Quản lý danh mục bảng mã sử dụng thống nhất để đảm bảo yêu cầu tích hợp, 
đồng bộ dữ liệu từ các cơ quan nhà nước; 

- Tích hợp, chia sẻ dữ liệu thông qua phần mềm giao tiếp trung gian (APIs): 
Tiếp nhận dữ liệu từ các hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của 
các bộ, ngành, địa phương; tích hợp với cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế 
của Ban Tổ chức Trung ương; chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu khác như Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội...; 

- Cung cấp các ứng dụng trực tuyến như định danh, xác thực cán bộ, công 
chức, viên chức thi nâng ngạch/thăng hạng; đào tạo, bồi dưỡng; điều động, biệt 
phái, chuyển công tác; quy hoạch, bổ nhiệm; nâng lương sớm…; 

- Lập báo cáo/thống kê/dự báo: Phân tích, tổng hợp dữ liệu, trích xuất các báo 
cáo thống kê chất lượng, số lượng theo các yêu cầu quản lý, dự báo phục vụ xây 
dựng các chính sách vĩ mô; 

- Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống: lịch đồng bộ hai chiều, hệ thống theo 
dõi xử lý lỗi, nhật ký đồng bộ, v.v... 

d) Chức năng phần mềm nhập dữ liệu theo chuẩn chung  

Phần mềm được cài đặt tại Bộ Nội vụ. Hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương 
chưa có phần mềm/cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức sử dụng (cung cấp 
tài khoản, không gian dữ liệu riêng) phục vụ cập nhập dữ liệu cán bộ, công chức, 
viên chức và đồng bộ dữ liệu về cơ sở dữ liệu quốc gia.  

Phần mềm gồm các tính năng cơ bản: Nhập mới dữ liệu cán bộ, công chức, 
viên chức (các trường thông tin bắt buộc theo quy định); kết xuất dữ liệu từ cơ sở 
dữ liệu của cơ quan, đơn vị theo định dạng quy định (XML/CSV …); kiểm tra, 
kiểm duyệt và đồng bộ dữ liệu, v.v... 

đ) Yêu cầu chức năng phần mềm, cơ sở dữ liệu thành phần của từng bộ, ngành 
và địa phương 

Đồng bộ danh mục, các trường thông tin theo quy định kỹ thuật dữ liệu do Bộ 
Nội vụ ban hành; các tiêu chuẩn kỹ thuật về kết nối chia sẻ dữ liệu do Bộ Thông tin 
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và Truyền thông ban hành để đảm bảo việc kết nối, liên thông, chia sẻ, tích hợp dữ 
liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan 
nhà nước đặt tại Bộ Nội vụ. Phần mềm, cơ sở dữ liệu đảm bảo việc kết nối được 
với các hệ thống thông tin khác của bộ, ngành và địa phương. 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

1. Hoàn thiện thể chế để tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, triển khai và 
vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ 
quan nhà nước 

a) Xây dựng, ban hành văn bản quy định về mẫu phiếu thông tin đầu vào sơ 
yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả mẫu phiếu điện tử) thống 
nhất trong toàn hệ thống chính trị thay thế mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ và 
mẫu 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương.  

Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ. 

Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2020. 

b) Xây dựng văn bản quy định danh mục chuẩn thông tin và quy định kỹ thuật 
chia sẻ, tích hợp dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức (thay thế Quyết định số 
4223/QĐ-BNV ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ); Quy định 
về an toàn bảo mật thông tin đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, 
viên chức.  

Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ. 

Thời gian hoàn thành: Tháng 11 năm 2020. 

c) Sửa đổi quy định trong danh mục tài liệu mật đối với ngành Nội vụ (theo 
Thông tư số 36/2012/TT-BCA ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Bộ Công an quy 
định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Nội vụ) đảm bảo việc liên 
thông, chia sẻ, tích hợp dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức. 

Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ. 

Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2020.  

d) Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 
của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.  



 
 CÔNG BÁO/Số 661 + 662/Ngày 04-7-2020 87 
 

Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ. 

Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2020. 

đ) Xây dựng văn bản quy định về định danh cán bộ, công chức, viên chức; sơ 
yếu lý lịch điện tử, lưu trữ điện tử đối với hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; thẻ 
công chức điện tử. 

Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ. 

Thời gian hoàn thành: Năm 2021. 

e) Tổ chức rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa 
đổi, bổ sung các quy định, thủ tục về quản lý, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thi 
đua, khen thưởng, luân chuyển, bổ nhiệm, cán bộ, công chức, viên chức để bảo 
đảm khai thác hiệu quả dữ liệu từ cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức, 
tuân thủ nguyên tắc: thông tin cán bộ, công chức, viên chức phải được cập nhật 
thường xuyên và ngay khi có sự biến động; không yêu cầu kê khai thông tin lý 
lịch cán bộ, công chức, viên chức đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, 
công chức, viên chức. 

Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ/các bộ, ngành, địa phương. 

Thời gian hoàn thành: Năm 2021. 

2. Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, 
công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước 

a) Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, 
viên chức tại Bộ Nội vụ.  

Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ. 

Thời gian hoàn thành: Năm 2021.  

b) Xây dựng phần mềm nhập dữ liệu theo chuẩn chung để tích hợp, chuyển 
đổi, đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức từ các bộ, ngành, địa phương về 
cơ sở dữ liệu quốc gia tại Bộ Nội vụ.  

Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ. 

Thời gian hoàn thành: Năm 2021.  
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c) Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin thiết yếu, 
đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảm bảo vận hành ổn định và an toàn, an ninh, bảo mật hệ 
thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Nội vụ.  

Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ. 

Thời gian hoàn thành: Năm 2021.  

3. Tổ chức chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo lập dữ liệu cán bộ, công chức, viên 
chức; tích hợp về cơ sở dữ liệu quốc gia tại Bộ Nội vụ.  

a) Thử nghiệm kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu của một số bộ, ngành, địa 
phương với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. 

Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ. 

Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2020. 

b) Tổ chức hướng dẫn chuẩn hóa, chuyển đổi, tạo lập và tích hợp cơ sở dữ liệu 
của các bộ ngành, địa phương về cơ sở dữ quốc gia tại Bộ Nội vụ. 

Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ. 

Thời gian hoàn thành: Năm 2021.  

c) Xây dựng, nâng cấp, chỉnh sửa hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, 
công chức, viên chức của các bộ, ngành và địa phương trên cơ sở hướng dẫn chung 
của Bộ Nội vụ đảm bảo việc kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán 
bộ, công chức, viên chức. 

Cơ quan chủ trì: Bộ, ngành và địa phương. 

Thời gian hoàn thành: Năm 2021.  

d) Thực hiện việc chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo lập dữ liệu; tích hợp về cơ sở 
dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên cập nhật, đồng 
bộ về cơ sở dữ liệu quốc gia ngay khi có sự thay đổi về thông tin cán bộ, công 
chức, viên chức.  

Cơ quan chủ trì: Bộ, ngành và địa phương. 

Thời gian hoàn thành: Năm 2021.  
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đ) Thực hiện các giải pháp an ninh, an toàn bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu cán 
bộ, công chức, viên chức trong quá trình chuyển đổi, liên thông, tích hợp, đồng bộ 
dữ liệu.  

Cơ quan chủ trì: Ban Cơ yếu Chính phủ. 

Thời gian hoàn thành: Năm 2021.  

e) Tổ chức tích hợp cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, 
ngành và địa phương về cơ sở dữ liệu quốc gia tại Bộ Nội vụ.  

Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ. 

Thời gian hoàn thành: Năm 2021.  

4. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kết nối cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên 
chức của các bộ, ngành, địa phương với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác 
do bộ, ngành, địa phương xây dựng, đảm bảo việc liên thông, chia sẻ dữ liệu.  

Cơ quan chủ trì: Các bộ, ngành và địa phương. 

Thời gian hoàn thành: Năm 2022.  

5. Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức phục vụ quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, 
công chức, viên chức 

Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ. 

Thời gian hoàn thành: Năm 2022.  

6. Quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, 
viên chức 

 a) Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về 
cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước  

Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ. 

Thời gian thực hiện: Năm 2022.  

b) Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công 
chức, viên chức, gắn với công tác cải cách hành chính liên quan đến công tác quản 
lý cán bộ của các cơ quan nhà nước. 
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Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ. 

Thời gian thực hiện: Năm 2022 trở đi.  

c) Quản lý, vận hành, duy trì cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của 
từng bộ, ngành, địa phương; thường xuyên cập nhật dữ liệu, đồng bộ về cơ sở dữ 
liệu quốc gia.  

Cơ quan chủ trì: Các bộ, ngành và địa phương. 

Thời gian thực hiện: Năm 2022 trở đi.  

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện Đề án được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo 
quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có), trong đó: 

a) Đối với nhiệm vụ, Đề án xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý; xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ 
quan nhà nước tại Bộ Nội vụ; tổ chức chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo lập dữ liệu cán 
bộ, công chức, viên chức; đào tạo, tập huấn; quản lý, vận hành hệ thống tại Bộ Nội 
vụ và các bộ, cơ quan trung ương sử dụng nguồn ngân sách trung ương; 

b) Đối với các nhiệm vụ, Đề án xây dựng, nâng cấp, chỉnh sửa hệ thống phần 
mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức của các địa phương; tổ chức 
chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo lập dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; quản lý, vận 
hành cơ sở dữ liệu của các địa phương sử dụng ngân sách địa phương. 

2. Hình thức thực hiện: Thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo quy 
định hiện hành của nhà nước. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ 

a) Chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban 
hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về việc xây dựng, triển 
khai cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà 
nước; các quy chuẩn, quy định kỹ thuật liên quan đến việc kết nối, chia sẻ dữ liệu 
cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.  
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b) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương thống nhất các tiêu chí thông 
tin quản lý (đầu vào, đầu ra), mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức 
điện tử áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; thống nhất các giải pháp 
liên thông, chia sẻ, tích hợp thông tin dữ liệu của các cơ quan Đảng, tổ chức chính 
trị - xã hội do Ban Tổ chức Trung ương làm đầu mối với các cơ quan nhà nước do 
Bộ Nội vụ làm đầu mối. 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp sửa đổi quy định về danh 
mục tài liệu mật đối với ngành Nội vụ (theo Thông tư số 36/2012/TT-BCA ngày 18 
tháng 6 năm 2012 của Bộ Công an quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của 
ngành Nội vụ) đảm bảo việc chia sẻ, liên thông, tích hợp dữ liệu cán bộ, công 
chức, viên chức. 

d) Chủ trì sửa đổi hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi và hướng dẫn việc sửa 
đổi các quy định, thủ tục liên quan đến thẩm định và giao biên chế hàng năm gắn 
với việc cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, các quy định về quản 
lý, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, luân chuyển, bổ nhiệm, 
cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm khai thác hiệu quả dữ liệu từ cơ sở dữ 
liệu về cán bộ, công chức, viên chức; sửa đổi, bổ sung tiêu chí thành phần liên 
quan đến việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, 
viên chức vào bộ chỉ số PAR Index của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng quy trình chuẩn hóa, 
chuyển đổi, tích hợp dữ liệu, thu thập, cập nhật, khai thác, chia sẻ, kết nối với các 
cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan với cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, 
viên chức. 

e) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các bộ, ngành và địa phương trong việc tổ 
chức triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức viên chức, bao gồm: Rà 
soát, sửa đổi các quy định, thủ tục như đã nêu tại điểm e khoản 1 Mục IV và điểm d 
Điều này; chuyển đổi, chuẩn hóa, tích hợp cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước 
về cơ sở dữ liệu tập trung tại Bộ Nội vụ. 
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g) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong việc đào tạo, tập 
huấn, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức viên chức 
trong các cơ quan nhà nước tại Bộ Nội vụ. 

h) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các 
nhiệm vụ được giao tại Đề án; định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ tình hình triển khai Đề án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 
các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện Đề án; tổ chức sơ kết, tổng kết 
Đề án. 

2. Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc kết nối, liên thông Hệ thống thông 
tin báo cáo Chính phủ; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Cổng dịch vụ công quốc gia với Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ và xác thực định danh cán bộ, công chức, viên chức sử 
dụng các hệ thống cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử trong các 
cơ quan nhà nước. 

3. Trách nhiệm đối với các cơ quan: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán 
Nhà nước 

Chủ trì việc cập nhật dữ liệu của các đơn vị thuộc, trực thuộc; kết nối, tích hợp 
dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức do cơ quan quản lý đến cơ sở dữ liệu quốc 
gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý.  

4. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông  

a) Phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc kết nối, khai thác sử dụng nền tảng tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, 
viên chức trong các cơ quan nhà nước.  

b) Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về 
công nghệ thông tin phục vụ cho xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, kết nối và 
chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan 
nhà nước.  



 
 CÔNG BÁO/Số 661 + 662/Ngày 04-7-2020 93 
 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức triển khai 
công tác giám sát, ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hệ 
thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan 
nhà nước.  

5. Trách nhiệm của Bộ Công an 

Chủ trì bảo đảm an ninh mạng đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công 
chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước theo quy định tại Luật An ninh mạng 
và các văn bản hướng dẫn. 

6. Trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện công 
tác bảo mật, xác thực và an toàn thông tin tuyệt đối cho toàn bộ hệ thống cơ sở dữ 
liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; triển 
khai các giải pháp kỹ thuật mật mã để bảo mật dữ liệu lưu trữ và dữ liệu trao đổi 
thuộc phạm vi bí mật nhà nước. 

7. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

Bố trí kinh phí thường xuyên thực hiện Đề án cán bộ, công chức, viên chức 
của các bộ, cơ quan trung ương trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn Luật. 

8. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ Bộ Công an và Bộ 
Quốc phòng)  

a) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. 

b) Chủ trì tổ chức triển khai xây dựng, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm (theo 
quy chuẩn kỹ thuật Bộ Nội vụ ban hành); cập nhật, quản lý, khai thác, vận hành cơ 
sở dữ liệu của cơ quan đơn vị; phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện việc chuyển đổi, 
chuẩn hóa, liên thông, tích hợp dữ liệu về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công 
chức, viên chức đặt tại Bộ Nội vụ. Thường xuyên cập nhật, đồng bộ dữ liệu khi có 
sự thay đổi thông tin. 

c) Chủ trì rà soát, sửa đổi các quy định, thủ tục như đã nêu tại điểm e khoản 1 
Mục IV và điểm d Điều này tại bộ, cơ quan mình theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; 
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hàng quý báo cáo Bộ Nội vụ về tình hình triển khai Đề án, các khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình triển khai. 

d) Kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác của cơ 
quan đơn vị phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.  

đ) Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện công tác bảo mật, xác thực 
và an toàn thông tin cho dữ liệu của cơ quan, đơn vị mình.  

9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  

a) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. 

b) Phân công đầu mối chủ trì; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương phối 
hợp với cơ quan chủ trì xây dựng, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm (theo quy chuẩn 
kỹ thuật Bộ Nội vụ ban hành); cập nhật, quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu 
cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương.  

c) Chủ trì rà soát, sửa đổi các quy định, thủ tục như đã nêu tại điểm e khoản 1 
Mục IV và điểm d Điều này tại địa phương mình theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; 
hàng quý báo cáo Bộ Nội vụ về tình hình triển khai Đề án, các khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình triển khai. 

d) Xây dựng phương án khai thác, cập nhật, chia sẻ, sử dụng và tổ chức hệ 
thống thông tin phù hợp, an toàn bảo mật dữ liệu đảm bảo tích hợp được với hệ 
thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan 
nhà nước. 

đ) Phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện việc chuyển đổi, chuẩn hóa, cơ sở dữ liệu 
cán bộ, công chức, viên chức của địa phương, tích hợp đồng bộ về cơ sở dữ liệu 
quốc gia đặt tại Bộ Nội vụ. Thường xuyên cập nhật, đồng bộ dữ liệu khi có sự thay 
đổi thông tin. 

e) Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện công tác bảo mật, xác thực 
và an toàn thông tin cho dữ liệu của cơ quan, đơn vị mình. 

g) Thực hiện kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác 
của địa phương phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương. 
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h) Bố trí kinh phí triển khai thực hiện và hoạt động của cơ sở dữ liệu cán bộ, 
công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị tại địa phương theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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